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Rubrikannoncer
Jobmarked

Erfaren kordegn
ved Lindehøj Kirke

Indrykning af billetmærke
I Kristeligt Dagblad har du mulighed for at indrykke billetmærker på vores rubrikside
onsdage eller fredage. Den ønskede tekst sendes til annonce@k.dk, indtelefoneres
på 33 48 05 00 ellersendes pr. brev til Kristeligt Dagblads annonceafdeling,
Vimmelskaftet 47, 1161 København K.
Annonceteksten skal være avisen i hænde kl. 09.00 dagen før den ønskede indrykningsdato. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så annoncen bliver udformet
bedst muligt. Du kan ringe til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon 33 48
05 00 eller tage kontakt via e-mail: annonce@k.dk
Sådan fungerer billetmærker
Hver annonce får et unikt billetmærke, som bruges, når der svares på en annonce.
Hvis man ønsker at svare på et billetmærke, sendes et brev mærket med billetmærkenummeret til Kristeligt Dagblad. Kristeligt Dagblad videresender alle
breve, samme dag som vi modtager dem.
Du kan også vælge ikke at benytte billetmærkenummeret, men for eksempel bruge
din egen e-mailadresse, hvis du ønsker.
Priser
Faktura sendes pr. e-mail efter annoncen har været i avisen.
Priser inkl. moms
25 ord
Herudover pr. ord

man.- tors.
541,25
22,50

fre.- lør.
541,25
22,50

0 En af de svage grupper, som folkekirkens præster kan hjælpe i kommunalt regi, er de demente, som det ses på dette
arkivbillede fra en gudstjeneste målrettet mod netop denne gruppe af patienter. – Foto: Emil Kastrup Andersen.

Kirken hjælper gerne
kommunen socialt
Muligheden for samarbejde mellem folkekirken og kommunerne
om socialt arbejde har aldrig været bedre. Men det bliver ikke udnyttet
tilstrækkeligt. Derfor holdt Aarhus Stift i går en netværkskonference
AF JENS FROM LYNG
from@k.dk

De åndelige og verdslige
kredse overlappede hinanden i det publikum, der sad
bænket foran Aarhus-biskoppen Henrik Wigh-Poulsen, da
han indledte konferencen
”Fælles om det sociale ansvar” på Diakonhøjskolen i
Aarhus i går. Der var nemlig
både kommunalt og kirkeligt
ansatte til stede ved mødet.
Indledningen var imidlertid
ikke så verdslig, og der brød
en lidt forlegen latter ud, da
han sluttede sin tale med at
citere Grundtvigs salme
”Morgenstund har guld i
mund”, inden han gav ordet
videre til Randers’ borgmester Torben Hansen (S).
Over 300 mennesker var
samlet til netværkskonferencen, der var arrangeret af
Aarhus Stift for anden gang.
Konferencen skulle give inspiration og motivation til at
udnytte, hvad flere beskriver
som et stort potentiale for
samarbejde mellem kirken og
det offentlige på det sociale
område. Det pegede Randers’
borgmester på fra begyndelsen af dagen.
”Det er fantastisk, at vi kan
mødes så mange. Det vidner
om det potentiale, vi i fællesskab kan udnytte i det sociale
arbejde. For vores vedkommende inspirerede sidste års
konference os til at få etableret en styregruppe mellem
kommune og kirke, så vi kan
lære hinanden bedre at kende og understøtte hinanden,”
sagde Torben Hansen, der i
øvrigt ikke blev forlegen over
salmecitatet fra biskoppen.

kort nyt
Kontroversiel
kristen bevægelse
opsiger lejemål
THY Prædikanten Torben
Søndergaard har i den seneste tid vakt bekymring i
det kirkelige Danmark
med sin teologi baseret
på spektakulære helbredelser og dæmonuddrivelser, som er blevet skildret i TV 2-dokumentaren
”Guds bedste børn.”. Nu
forlyder det, at hans kontroversielle bevægelse,
The Last Reformation, har
opsagt sit lejemål i en tidligere efterskole i Hundborg i Thy. Det fortæller
udlejeren Peter Rasmussen, som selv tidligere har
været involveret i bevægelsen. Kontrakten løber
frem til august. ”Det er
fint, at det stopper nu, for
det er jo klart, at folk i
Thy er noget bekymret,”
siger Peter Rasmussen til
Nordjyske.
J

Fælles om det
sociale ansvar
3 For andet år i træk står
Aarhus Stift og dets biskop
Henrik Wigh-Poulsen bag
konferencen ”Fælles om
det sociale ansvar”, der
skal inspirere og motivere
kirkefolk, kommunale
embedsmænd og lokalpolitikere til at samarbejde
om det sociale arbejde.
3 Første konference blev
holdt på Aarhus Rådhus
sidste år med deltagelse af
cirka 175 personer. I år var
der tilmeldt 313 til konferencen, der blev holdt på
Diakonhøjskolen i Aarhus.

Selv sluttede han sin tale
med at citere teologen. K.E.
Løgstrup.
Noget kunne tyde på, at der
er brug for en konference
som den i går. Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemførte i 2017 en undersøgelse på vegne af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om mulighederne
for at have tættere bånd mellem kirken og kommunen på
det frivillige område.
En af centrets konklusioner
var, at der er et enormt potentiale for øget samarbejde,
men at potentialet ikke altid
udnyttes, blandt andet fordi

sognene og kommunerne ikke har opdaget hinanden
som mulige samarbejdspartnere.
Det forsøgte man at ændre
ved konferencen, hvor der
blev opfordret til at finde
idéer til, hvordan kirken kan
hjælpe kommunen. Udover
at tale med hinanden skulle
deltagerne være med i en eller flere af 15 workshops samt
lytte til oplæg fra blandt andre velfærdsforsker og professor Jørn-Henrik Petersen.
Han sagde, at de svageste i
samfundet har stor gavn af et
samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger og
kirker.
”Kirke og kommune skal
begge forstå, at den anden
kan være en samarbejdspartner. Der skal være respekt og
anerkendelse mellem de to
parter og ikke mindst respekt
for hinandens særegenheder.
For dem er der pokkers mange af på begge sider,” sagde
han.
Det ofte omtalte potentiale
for et kirkeligt samarbejde
med det kommunale om socialt arbejde er ikke mindst
opstået gennem kommunalreformen i 2007.
Samtidig med etableringen
af en ny kommunestruktur
blev provsti-grænserne ændret, så provstierne dækker
deres respektive kommuner.
For eksempel dækker Skanderborg Provsti Skanderborg
Kommune og Lemvig Provsti
Lemvig Kommune.
Det har gjort det lettere at
organisere og finansiere samarbejde, hvilket også er kommet til udtryk flere steder. For

eksempel i Kolding, hvor
man i 2012 ansatte en præst i
det såkaldte SSP-samarbejde
mellem skole, socialforvaltning og politiet. Præsten er
ansat på deltid af kommunen, samtidig med, at han
fungerer som sognepræst og
ungdomspræst.
I andre kommuner samarbejder kirken med kommunen om arbejdet med ældre.
For eksempel Aalborg Kommune, der siden 2013 har haft
et officielt samarbejde med
Aalborgprovstiernes Menighedspleje om at sende vågekoner ud og holde døende i
hånden, hvis de skulle ønske
det. Og i Odder Kommune
har man siden 2012 samarbejdet om en såkaldt hjemmeplejepræst.
I Holstebro Kommune har
man valgt at bruge kirkens
hjælp til at bekæmpe problemet med ensomhed i alle aldersgrupper. Det fortalte sognepræst Erik Ladegaard fra
Holstebro Kirke om ved en af
de 15 workshops i går.
”Al kirkelig arbejde er i virkeligheden et opgør med ensomhed, og det tror jeg, at
kommunen i Holstebro har
bemærket. I hvert fald er den
meget villig til at lade os
hjælpe. For eksempel spurgte
vi, hvad vi kunne gøre for de
demente. Gæt hvad kommunen svarede. De sagde, at vi
skal holde gudstjenester, for
de demente vil gerne synge
’Den signede dag’ og alle mulige andre gode salmer,” sagde Erik Ladegaard, som også
kunne fortælle om kirkens involvering i et kommunalt projekt mod ensomhed samt i arbejdet med asylansøgere. J

Talskvinde: Gud ønskede
Trump som præsident
/ritzau/

Det var Guds vilje, at Donald
Trump skulle være præsident. Det sagde Det Hvide
Hus’ talskvinde, Sarah Sanders, til den religiøse tv-station CBN (The Christian Broadcasting Network) ifølge flere
medier.
Her fortalte hun også, at
hun har det ”meget svært”
med demokraternes ”moraliseren” om Trumps forsøg på
at bygge en mur til Mexico.
”Jeg tror, at Gud bad os alle
om at udfylde forskellige roller til forskellige tidspunkter,
og jeg tror, han ønskede, at
Donald Trump skulle være
præsident,” forklarede Sanders.
”Det er derfor, han er der
nu, og jeg synes, han har
gjort et fantastisk stykke arbejde ved at støtte en masse
ting, som troende folk går op
i,” fortsætter hun.

Et stort flertal af USA’s
evangelikale kristne støtter
Trump.
Interviewet med Sanders
har medført flere kritiske reaktioner. På Twitter skriver
det demokratiske kongresmedlem fra Californien Ted
Lieu eksempelvis, at han nu
kan se, at Sarah Sanders også
taler på vegne af Gud, og at
han i den forbindelse vil give
pressesekretæren et tip:
”Hvis du åbner dit hjerte og
dine øjne, ser det ud til, at
Gud sender mange signaler,
om at Donald Trump skal gå
af og ikke stille op igen.”
Også amerikaneren Fred
Guttenberg, hvis datter døde under et skoleskyderi i
Parkland Florida i februar
2018, har kommenteret på
udmeldingen fra Sanders:
”Sarah mener, at Gud giver
os bestemte roller. Hvad ville
det betyde for ofrene for skyderier? Hvad var rollen og

planen for min datter? Var
det at dø? Sarah, brug ikke
religion til at retfærdiggøre
denne præsident. Forresten,
ville du sige det samme om
Obama?”, skriver han på
Twitter.
Sanders bliver spurgt, hvad
hun mener om den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i lyset
af Trumps ønske om en grænsemur, der skal stoppe tilstrømmingen af illegale indvandrere. Det var en strid
mellem de to parter, som førte til, at pengekassen blev
smækket i for 800.000 offentlig ansatte i ugevis.
”Helt ærligt er det meget
svært på dette tidspunkt at
blive belært af demokrater
om, hvad der er moral, og
hvad der ikke er,” sagde hun.
Beskyldningerne mod
præsidenten kaldte hu for
J
”latterlige”.

Stege Kirke søger
ny kirkegårdsleder

Lindehøj Sogn har 2 kordegne ansat, og den ene stilling er
ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Stillingen som kirkegårdsleder ved Stege Kirkegård
er ledig til besættelse snarest.

Vi forventer, at du:
• Har gennemført kordegneuddannelsen.
• Har erfaring fra en lignende stilling
• Er selvstændig og initiativrig
• Er ansvarsbevidst og fleksibel
• Er udadvendt og sognets ansigt udadtil
• Har gode samarbejdsevner og er en udpræget holdspiller
• Har lyst til og interesse for kirkens arbejde
• Kan arbejde selvstændigt og struktureret
• Har et godt humør og er imødekommende
• Har et solidt kendskab til IT

Vi ser gerne, at vores kommende kirkegårdsleder
• har en uddannelse som gartner el. lign. kvalifikationer
• har erfaring med ledelse
• har erfaring med driftsstyring af grønne områder
• har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
• har økonomisk forståelse
• har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne og
ser kommunikation som en væsentlig ledelsesopgave

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Margrethe Mørkøv på tlf. 51369650/mail
kontor@lindehojkirke.dk eller
kontaktperson Poul Dahl-Jørgensen på tlf. 20865773/mail
kontaktperson@lindehojkirke.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til
kontaktperson@lindehojkirke.dk.

Vi kan tilbyde
• et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold
• en arbejdsplads der giver mulighed for personlig
udvikling
• et godt arbejdsmiljø med samarbejde som
omdrejningspunkt
Nærmere oplysninger om stillingen:
Formand Anne-Lise Nielsen, tlf. 2570 2414 eller næstformand/kontaktperson Henning Larsen, tlf. 2073 8048
Ansøgningen med relevante bilag sendes til
7483fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest
den 20. februar 2019 kl. 12.

https://stegesogn.kw01.net/page/112/stillinger-i-stege-kirke

www.lindehojkirke.dk

Præst søges til Seden-Åsum pastorat
Seden-Åsum pastorat består af to sogne: et forstadssogn med 5.500
indbyggere og et landsogn med 700 indbyggere. Begge sogne har
smukke middelalderkirker, der er smukt vedligeholdt og har tilknyttet
kirkegård. Der er ca. 3 km mellem kirkerne.
Menighedsrådene ønsker en præst med et grundtvigsk kirkesyn, som
med et solidt teologisk grundlag kan formidle evangeliet i vores moderne
samfund og som vil være med til såvel at bevare traditionen i de to kirker
som at bidrage til at udvikle det kirkelige arbejde. En præst der forstår at
favne bredt, som ønsker at være en aktiv del af lokalmiljøet, og som kan
holde en god balance mellem tradition og fornyelse.
Seden-Åsum pastorat har ud over den kirkebogsførende præst yderligere en præst ansat på 75 %. Det daglige samarbejde mellem de to
præster medfører blandt andet, at der er en del prædikenfri weekender. Et rigtigt godt samarbejde mellem sognenes øvrige ansatte, hvor
det er en selvfølgelighed at hjælpe hinanden, skal også nævnes – et
samarbejde præsten er en helt naturlig del af.
Vi håber, at du kan se dig selv som præst i et sådant samarbejde, og
du skal være velkommen til at kontakte os for at høre yderligere.
Nærmere oplysninger kan fås hos
Niels Mertz, Menighedsrådsformand v. Seden Kirke
nielsmertz@dbmail.dk – 4056 6585
Per Lykke Hansen, Kontaktperson v. Åsum Kirke
plh@vip.cybercity.dk – 22107613
Ansøgning skal sendes til Biskoppen over Fyens Stift inden 18. februar
kl. 15.00.

FORSTANDER SØGES
Da vores forstander gennem mere end 12 år
har valgt at gå på pension, søger vi en forstander eller et forstanderpar pr. 1 august
2019, som kan og vil stå i spidsen for en veldrevet skole.
Nøvlingskov Efterskole bygger på det kristne
livs- og menneskesyn, som vi møder det i
den danske folkekirke. Vi tror på hvert enkelt
menneskes værdi, og forventer, at alle er med
til at bidrage til det stærke fællesskab, som
Nøvlingskov Efterskole er kendt for.
Vores kommende forstander skal være med til
at videreudvikle skolen, stå i spidsen for den
pædagogiske udvikling, have evnen til at lede
og motivere skolens ansatte og være i øjenhøjde med eleverne.
Nøvlingskov er en velrenommeret efterskole
med god elevtilgang, en sund økonomi og en
meget engageret og kompetent medarbejderstab.
Læs det fulde stillingsopslag på
www.noevlingskov.dk.

Endvidere henvises til Fyens Stifts hjemmeside – www.fyensstift.dk
Stillingsannoncer
Indryk din stillingsannonce
både onsdag og fredag
sammen med visning af din
jobannonce i fuld længde
på k.dk/job og kirke.dk/job
og få resultatgaranti!
Ring til 33 48 05 00 og hør
nærmere, eller send en
e-mail til annonce@k.dk.

Annonceservice · Tlf. 33 48 05 00

Billetmærker
Ønsker De indrykning af annoncer under billetmærke –
skriv til Kristeligt Dagblads annonceafdeling.
Ønsker De at svare på billetmærke – send Deres brev til
Kristeligt Dagblads annonceafdeling, mærket ”billetmærke
plus det ønskede nummer”. Vi videresender alle svar
samme dag.
Pris for billetmærke: Første 25 ord til kr. 541,25
herudover kr. 22,50 pr. ord. Alle priser er med moms.

Personlige
Aktiv, slank 70-årig
kvinde, ikke-ryger efterlyser
jævnaldrende mand med
samme kendetegn. En god
ven, der holder af at samtale med humor om livets
forunderligheder, samfundsmæssige spørgsmål,
litteratur og meget mere.
Billetmrk. KD1570

V

Jobmarked på k.dk/job
Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på k.dk/job
Stillingsbetegnelse
Kordegn

Arbejdsgiver

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

Sankt Nikolaj Kirke, Kolding

25. januar

It-chef

Kristeligt Dagblad

23. januar

Chef

Blå Kors Genbrug

25. januar

17. februar 2019

Organist/kirkemusiker

Toftlund Kirke

11. januar

18. februar 2019

Seden-Åsum Pastorat

30. januar

Præst
Kirkegårdsleder

Stege Kirkegård

8. februar 2019
11. februar 2019

18. februar 2019

1. februar

18. februar 2019

Kordegn

Lindehøj Kirke, Herlev

1. februar

20. februar 2019

Sømandsmissionærer

Sømandskirken

25. januar

22. februar 2019

Lærer

LivogJob, Falster

25. januar

28. februar 2019

Præst

Sdr. Nærå Valgmenighed

18. januar

1. marts 2019

www.k.dk/job

